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A Deus, pelo dom que me deu, permitindo-me trilhar 
este caminho, e aos três pilares que sustentam a minha 

trajetória: Ricardo, Cauê e Lucas, minha família. 
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  omo quase todos os doces que abusam dos ovos, o quindim nas-  
ceu em Portugal. Reza a lenda que a delícia foi criada no conven-

to de Santana, na cidade de Leiria. Freiras que engomavam roupas 
com clara de ovo teriam inventado o doce para não desperdiçar as 
gemas que sobravam.

Curiosamente, o nome quindim não tem origem portuguesa.  
O doce foi assim batizado pelos escravos trazidos ao Brasil. A palavra 
africana significa “encanto”, “dengo”. Lá em Portugal, o quindim é 
conhecido como brisa do Lis, que é o nome de um rio de Leiria.

Quando chegou ao Brasil, o quindim ganhou um toque especial: 
é nossa a ideia de adicionar coco ralado ao docinho. Lá na Terrinha, 
eles usam amêndoas, mas era difícil encontrá-las por aqui. Incor-
porar frutas tropicais aos doces que chegaram ao país na época da 
colonização era um costume comum. Hoje, já é possível encontrar 
quindim com coco ralado em Portugal. Adivinhe o nome do sabor: 
quindim brasileiro!




